BBQ-Rit

Een rit gecombineerd met aansluitend een Barbecue.
Op 21-08 stond de inmiddels traditionele BBQ-Rit op het programma van de IVAC.
Al meerdere jaren wordt deze georganiseerd door Theo, Inge en Rob en de keren dat wij mochten
deelnemen was dit iedere keer uitstekend geregeld.
Dit jaar waren de taken verdeeld over Theo, Inge en Rob voor het cullinaire en de rit was uitgezet
door Peter.
Wij hadden ons dan ook weer hiervoor aangemeld voor deelname.
Het weer was die dag uitstekend en wij wisten niet dat Theo en Inge en Peter zulke goede
connecties hadden met de weergoden om dit ook georganiseerd te krijgen.
Wij gingen met onze cabrio aan de start om te genieten van het mooie weer en aansluitend de
Barbecue.
In totaal waren er 24 auto’s die zouden starten.
Omstreeks 10.00 uur waren wij bij Theo en Inge en werden wij ontvangen met een kop koffie en
een lekker stukje vlaai.
Het is bij Theo in de garage waar de deelnemers zich verzamelden een waar Oldtimer Museum met
veel Oldtimerattributen en accessoires voor onze hobby.
Rond 11.00 uur werd door Rob en Peter een toelichting over de te rijden rit gegeven en werd het
Roadboek aan iedere deelnemer uitgereikt voor een rit van ongeveer 140 km.
Wij zijn vertrokken richting onze geboorteplaats Kerkrade om van daaruit richting Duitsland te
rijden.
We hebben het rustig aan gedaan en halverwege de rit nog een terrasje meegepikt.
Uiteindelijk zijn wij van Duitsland naar België gereden en hebben in België nog op wegen gereden
waar ik nog nooit was geweest.
Het stuk door België was voor mij en Karin het mooiste stuk van de rit.
Vervolgens zijn wij over de grensovergang “Wolfhaag“ weer naar het eindpunt van de rit in
Bocholtz gereden.
Bij aankomst bij Theo en Inge werd de traditionele vragenlijst uitgereikt en moesten wij ons buigen
over een aantal hersenkrakertjes.
Wij waren op tijd terug van de rit en hebben dus samen kunnen brainstormen over de antwoorden
op de vragen.
Toen iedereen aanwezig was en de vragenlijsten ingeleverd waren gaf Rob het verlossende
antwoord op de vragen, hij gaf met een vleugje humor te kennen dat er geen discussie over de
antwoorden en prijswinnaars mogelijk was.
Bij het bekend maken van de uitslag bleken Karin en ik de winnaars voor die dag en kregen we een
leuke prijs uitgereikt.
2e prijs was voor Wolfgang Visser
3e prijs voor George Leuven
Misschien heeft het ons geholpen bij het antwoorden dat er een paar Mercedes gerelateerde vragen
gesteld werden.
Nog genietende van de overwinning werd er gestart met een welverdiend pilsje en de overheerlijke
barbecue .
Theo, Inge, Peter en Rob hadden werkelijk van alles uit de kast getrokken en er werd door de
deelnemers zichtbaar genoten van de overheerlijke Barbecue.
Een aantal deelnemers is nog langer blijven zitten en blijven napraten over de geslaagde dag met
een lekker drankje.
Hulde en bedankt aan het organiseerde team.
Huub en Karin.

